Covid-19 richtlijnen & gezondheidsverklaring (HEENREIS):
Deze COVID-19-richtlijn geldt voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis vanaf 1 juli
2020. De richtlijn is gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de regels die gelden in het
openbaar vervoer, aangevuld met enkele branchespecifieke zaken. De richtlijn is door Busvervoer
Nederland in overleg met de vakbonden opgesteld en aangeboden aan de politie, ILT en het
ministerie van I&W.
U dient rekening te houden met de volgende maatregelen:
1. U dient de hele rit een mondkapje te dragen. Bij kinderen geldt dit vanaf 11 jaar en in Spanje
vanaf 6 jaar.
2. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende verklaring “vervoer per touringcar” heeft
ingeleverd bij de chauffeur. Voor kinderen tot 16 jaar moeten ouders ondertekenen.
3. Stap niet in de bus indien u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen vertoont.
4. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Indien een passagier zich
niet aan de richtlijn houdt, kan de chauffeur de toegang verbieden.
5. Volg de onderstaande regels voor het in- en uitstappen:

Stap in en stap uit via de middendeur.

Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit.

Blijf bij het in- en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van
elkaar vandaan.

Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas gaan zitten.

Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste
uitstappen.
6. Loop niet in de touringcar, behalve bij het in- en uitstappen, zodat u altijd zo ver mogelijk bij
elkaar vandaan blijft.
Gezondheidsverklaring:
Verklaring inzake vervoer per touringcar
In verband met vervoer in een touringcar op ……/……/ 2020 verklaar ik, ondergetekende dat ik
zowel bij in- en uitstappen, als tijdens de rit:
Een mondkapje draag, geen last heb van verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus,
keelpijn, lichte hoest of verhoging), geen last heb van koorts en/of benauwdheid. Tevens verklaar
ik dat ik de afgelopen 14 dagen niet in contact ben geweest met iemand die besmet is met het
COVID-19-virus of verdacht is van besmetting. Ook ben ik zelf niet besmet, of verdacht van
besmetting, met het COVID-19-virus.
Als ik binnen 14 dagen na afloop van de rit COVID-19 ziekteverschijnselen krijg, stel ik de
vervoerder daarvan onverwijld op de hoogte. Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
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Aansprakelijkheidsverklaring:
Ons bedrijf volgt de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en heeft het ingezette
materieel zorgvuldig gereinigd. Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregelen in
verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. In aanvulling op artikel 8 van
de algemene vervoer- en reisvoorwaarden is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregelen of het niet opvolgen van de
aanwijzingen van vervoerder.
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